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Repertorium A:       / 2013 
 
 
 
 
 

 

 
 

AKT  NOTARIALNY 
 
 
 
 
 
 
 

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (24.06.2013r.) 

w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego numer 49/13 (czterdzieści dziewięć/trzynaście), 

odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOSTOSTAL WROCŁAW 

S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ulica Czesława Klimasa numer 46 - czterdzieści 

sześć, 50-950 Wrocław), wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 

0000069513, (NIP: 8960000150, REGON: 931589325).---------------------------------------------- 

Przed notariuszem Agnieszką Zielińską – Jarocha, mającą siedzibę swej Kancelarii 

Notarialnej w Poznaniu przy ulicy Garbary numer 95 (dziewięćdziesiąt pięć) wejście C 

lokal 7 (siedem), protokołującą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy, stawili się akcjonariusze tej Spółki, według załączonej listy obecności.------- 

 

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO 

ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

I. 

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Pan Kazimierz Frątczak.--------------------------------- 

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, na Przewodniczącego 

Zgromadzenia Akcjonariusze wybrali Pana Roberta Machunika, którego tożsamość  

notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numer AIP 691993 i 

który zapewnił, że jego dane, objęte treścią wpisów w dowodzie osobistym do dnia 

dzisiejszego nie uległy zmianie. -----------------------------------------------------------------------------

------------------------------- (uchwała numer 1).-------------------------------------------------------------

------------------------------- 
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Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których 

oddano ważne głosy – 46.867.876 (czterdzieści sześć milionów osiemset sześćdziesiąt 

siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć), stanowiących 62,88 % (sześćdziesiąt dwa 

i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie 

ważnych głosów 46.867.876; --------------------------------------------------------------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 46.867.876 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. ---------------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się 

w trybie art. 402 kodeksu spółek handlowych, przy czym ogłoszenie w przedmiocie 

zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało dokonane w 

terminie i zgodnie z warunkami określonymi w kodeksie spółek handlowych, poprzez 

ogłoszenie na stronie internetowej spółki - www.mostostal.wroclaw.pl, które ukazało się w 

dniu 27.05.2013 r. (dwudziestym siódmym maja dwa tysiące trzynastego roku) w 

Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący 46.867.876 akcji, a zatem 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami kodeksu spółek 

handlowych i postanowieniami statutu spółki jest zdolne do podejmowania uchwał.------- 

Następnie  Przewodnicząca przedstawiła  porządek obrad Zgromadzenia, obejmujący:----- 

1. Otwarcie obrad.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------ 

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.--------------------------------- 

5. Przyjęcie porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------------- 

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. w 

roku obrotowym 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL 

WROCŁAW S.A. w roku obrotowym 2012.   -------------------------------------------------------------- 

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. za rok 

obrotowy 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WROCŁAW 

S.A. za rok obrotowy 2012. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012. ----------------- 

11. Podjęcie uchwał dotyczących: -------------------------------------------------------------------------- 

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. w 

roku obrotowym 2012, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL 

WROCŁAW S.A. w roku obrotowym 2012,---------------------------------------------------------------- 

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012, 

d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. za rok 

obrotowy 2012,---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WROCŁAW 

S.A. za rok obrotowy 2012,------------------------------------------------------------------------------------ 

f) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, ---------------------------------------------------------- 

g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2012, ---------------------------- 

h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.----------------- 

12. Wolne głosy i wnioski. ------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Zamknięcie obrad ZWZA.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z 

siedzibą we Wrocławiu podjęło następującej treści uchwały:----------------------------------------- 

 
UCHWAŁA nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z 

siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej. -------------------------------- 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: ------------------------------------------------------------------ 
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- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 46.867.876 (czterdzieści sześć 

milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć), 

stanowiących 62,88 % (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) w 

kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 46.867.876; -------------------- 

- „za” uchwałą oddano 46.867.876 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. ----------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą 

we Wrocławiu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu przedstawionym przez 

Przewodniczącego.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: ------------------------------------------------------------------ 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 46.867.876 (czterdzieści sześć 

milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć), 

stanowiących 62,88 % (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) w 

kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 46.867.876; -------------------- 

- „za” uchwałą oddano 46.867.876 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------- 

 

              UCHWAŁA nr 4 

           Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MOSTOSTAL WROCŁAW 

S.A. w roku obrotowym 2012. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą 

we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności MOSTOSTAL 

WROCŁAW S.A. w roku obrotowym 2012.  -------------------------------------------------------------- 
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Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: ------------------------------------------------------------------ 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 46.867.876 (czterdzieści sześć 

milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć), 

stanowiących 62,88 % (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) w 

kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 46.867.876; -------------------- 

- „za” uchwałą oddano 46.867.876 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------- 

 

           UCHWAŁA nr 5 

     Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

    MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

MOSTOSTAL WROCŁAW w roku obrotowym 2012 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą 

we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej MOSTOSTAL WROCŁAW  w roku obrotowym 2012. ---------------------------- 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: ------------------------------------------------------------------ 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 46.867.876 (czterdzieści sześć 

milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć), 

stanowiących 62,88 % (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) w 

kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 46.867.876; -------------------- 

- „za” uchwałą oddano 46.867.876 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA nr 6 

     Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

    MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 

obrotowym 2012 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Wrocław S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu postanawia na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych 

zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. 

 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: ------------------------------------------------------------------ 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 46.867.876 (czterdzieści sześć 

milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć), 

stanowiących 62,88 % (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) w 

kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 46.867.876; -------------------- 

- „za” uchwałą oddano 46.867.876 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------- 

 

          UCHWAŁA nr 7 

     Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

    MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. za 

rok obrotowy 2012 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą 

we Wrocławiu po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 

2012 zatwierdza:  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31.12.2012 r. zamykający się 

sumą bilansową w wysokości 54.048 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony 

czterdzieści osiem tysięcy złotych), -------------------------------------------------------------------- 

2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 

wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 4.831 tys. zł (słownie: cztery miliony 

osiemset trzydzieści jeden tysięcy złotych), ---------------------------------------------------------- 

3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2012r. – 31.12.2012r. 

wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 4.831 tys. zł (słownie: 

cztery miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy złotych), --------------------------------------- 

4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 

wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.549 tys. zł 
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(słownie: osiem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), -------------------- 

5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.  ------------------------------------------------------------------ 

 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: ------------------------------------------------------------------ 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 46.867.876 (czterdzieści sześć 

milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć), 

stanowiących 62,88 % (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) w 

kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 46.867.876; -------------------- 

- „za” uchwałą oddano 46.867.876 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------- 

           

UCHWAŁA nr 8 

     Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

    MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

    z dnia 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL 

WROCŁAW  za rok obrotowy 2012 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą 

we Wrocławiu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

MOSTOSTAL WROCŁAW  za rok obrotowy 2012 zatwierdza:  ------------------------------- 

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012r. zamykający 

się sumą bilansową w wysokości 117.858 tys. zł (słownie: sto siedemnaście milionów 

osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), ------------------------------------------------------- 

2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012 r. do 

31.12.2012 r. wykazujące zysk netto w kwocie 4.050 tys. zł (słownie: cztery miliony 

pięćdziesiąt tysięcy złotych), ----------------------------------------------------------------------------- 

3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2012r. – 

31.12.2012r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 4.432 tys. zł 

(słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści dwa tysięce złotych), ---------------------------- 

4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012 – 

31.12.2012 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12.636 

tys. zł (słownie: dwanaście milionów sześć trzydzieści sześć tysięcy złotych),  ------------ 
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5. Informacje dodatkowe i objaśnienia ------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: ------------------------------------------------------------------ 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 48.867.876 (czterdzieści osiem - przy 

liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 46.867.876 (czterdzieści sześć milionów 

osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć), stanowiących 

62,88 % (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 46.867.876; ------------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 46.867.876 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. ---------------------------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA nr 9 

     Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

    MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

    z dnia 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą 

we Wrocławiu postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 

4.831 tys. zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy złotych) na kapitał 

zapasowy Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: ------------------------------------------------------------------ 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 48.867.876 (czterdzieści osiem - przy 

liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 46.867.876 (czterdzieści sześć milionów 

osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć), stanowiących 

62,88 % (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 46.867.876; ------------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 46.867.876 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

UCHWAŁA nr 10 

     Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

    MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

    z dnia 24 czerwca 2013 roku 
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w sprawie: udzielenia absolutorium  Panu Kazimierzowi Frątczakowi - Prezesowi 

Zarządu za rok obrotowy 2012 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą 

we Wrocławiu udziela Panu Kazimierzowi Frątczakowi absolutorium z wykonania 

obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku 

obrachunkowym 2012.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------------------------------- 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 48.867.876 (czterdzieści osiem - przy 

liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 46.867.876 (czterdzieści sześć milionów 

osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć), stanowiących 

62,88 % (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 46.867.876; ------------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 46.867.876 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. ---------------------------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA nr 11 

     Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

    MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

    z dnia 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Klocowi - Przewodniczącemu 

Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą 

we Wrocławiu udziela Panu Andrzejowi Klocowi absolutorium z wykonania obowiązków 

członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku 

obrachunkowym 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------------------------------- 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 48.867.876 (czterdzieści osiem - przy 

liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 46.867.876 (czterdzieści sześć milionów 

osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć), stanowiących 

62,88 % (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 46.867.876; ------------------------------- 
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- „za” uchwałą oddano 46.867.876 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. ---------------------------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA nr 12 

     Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

    MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

    z dnia 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Wasielewskiemu - Sekretarzowi 

Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą 

we Wrocławiu udziela Panu Błażejowi Wasielewskiemu  absolutorium z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w 

roku obrachunkowym 2012. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------------------------------- 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 48.867.876 (czterdzieści osiem - przy 

liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 46.867.876 (czterdzieści sześć milionów 

osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć), stanowiących 

62,88 % (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 46.867.876; ------------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 46.867.876 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. ---------------------------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA nr 13 

     Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

    MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

    z dnia 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wiczewskiemu - członkowi 

Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą 

we Wrocławiu udziela Panu Andrzejowi Wiczewskiemu absolutorium z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w 

roku obrachunkowym 2012.----------------------------------------------------------------------------------- 
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Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------------------------------- 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 48.867.876 (czterdzieści osiem - przy 

liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 46.867.876 (czterdzieści sześć milionów 

osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć), stanowiących 

62,88 % (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 46.867.876; ------------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 46.867.876 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. ---------------------------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA nr 14 

     Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

    MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

    z dnia 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Biernatowi - członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą 

we Wrocławiu udziela Panu Krzysztofowi Biernatowi absolutorium z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w 

roku obrachunkowym 2012.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------------------------------- 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 48.867.876 (czterdzieści osiem - przy 

liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 46.867.876 (czterdzieści sześć milionów 

osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć), stanowiących 

62,88 % (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 46.867.876; ------------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 46.867.876 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. ---------------------------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA nr 15 

     Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

    MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

    z dnia 24 czerwca 2013 roku 
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w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Matusikowi - członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą 

we Wrocławiu udziela Panu Mariuszowi Matusikowi absolutorium z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w 

roku obrachunkowym 2012.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------------------------------- 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 48.867.876 (czterdzieści osiem - przy 

liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 46.867.876 (czterdzieści sześć milionów 

osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć), stanowiących 

62,88 % (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 46.867.876; ------------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 46.867.876 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. ---------------------------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA nr 16 

     Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

    MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

    z dnia 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Pietrykowi - członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą 

we Wrocławiu udziela Panu Tomaszowi Pietrykowi absolutorium z wykonania obowiązków 

członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku 

obrachunkowym 2012.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: ------------------------------------------------------------------ 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 48.867.876 (czterdzieści osiem - przy 

liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 46.867.876 (czterdzieści sześć milionów 

osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć), stanowiących 

62,88 % (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 46.867.876; ------------------------------- 
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- „za” uchwałą oddano 46.867.876 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. ---------------------------------------------------------------- 

 

III. 

Po podjęciu powyższych uchwał i wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-------------------------------------------------------- 

Do protokołu załączono listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.------------- 


